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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 13/2014 

 

Data: 10/07/2014 

 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Mariana 

Machado de Azevedo – Economista, Débora Ribeiro Duarte Arditti – 

Diretora do Departamento de Pessoal, Roberto Franco Pereira – Tesoureiro e 

Igor Hermann Scheidt de Menezes Reis – Diretor Jurídico.  

Às dez horas do dia dez de julho de dois mil e quatorze, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente 

qualificados, passando-se a ser objeto de análise pelos presentes:  

 

1) Aplicação do valor oriundo do Fundo Piatã 

Dando início aos trabalhos, a Sra. Mariana Azevedo, relembra que conforme 

conversado em reuniões anteriores do COMIN, o IPMDC recebeu uma 

transferência no valor de R$1.508.573,37 referentes a sua proporcionalidade 

nas cotas do Fundo Piatã advindos do sucesso na  renegociação com a GTEX. 

Acrescentou a importância do reinvestimento deste valor e destacou a 

dificuldade do mercado de obter rentabilidade compatível com o mínimo 

atuarial, qual seja, juros de 6% a.a., mais inflação pelo IPCA. 
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Pedindo a palavra, o tesoureiro, Sr. Roberto Franco, relembra que este assunto 

foi abordado na reunião do COMIN de 13/01/2014 e que na oportunidade foi 

proposto e aprovado que se aplicasse esta importância em um fundo de curto 

prazo até que fosse lançado um fundo cuja rentabilidade atendesse a meta 

atuarial. 

Neste sentido, em 14/05/2014, o IPMDC aplicou o saldo de sua conta corrente 

no fundo CAIXA FIC PRATICO CP (CNPJ: 00.834.074/0001-23), administrado 

pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que é um fundo de curto prazo com 

liquidez diária que aplica o saldo da conta corrente e realiza resgates 

automaticamente conforme a necessidade de utilização dos recursos. 

O valor de R$ 1.508.573,37 no momento da aplicação no fundo de curto prazo 

representava 327.113,2516 cotas, no valor de R$ 4,611777 cada cota. Em 

14/07/2014, a cota do fundo estava cotada em R$ 4,652951, o que representa 

uma rentabilidade de R$ 13.468,561 (0,892801%) no período de 14/05/2014 à 

14/07/2014. 

Assim sendo, o valor obtido pelo sucesso da negociação com a GTEX 

referente a proporcionalidade das cotas do IPMDC no Fundo Piatã, acrescido 

de sua rentabilidade, totalizando R$ 1.522.041,93,  está disponível na conta 

corrente do IPMDC para possível aplicação. 

Pedindo a palavra, a economista, Sra. Mariana Machado, relembra as 

dificuldades enfrentadas durante o processo de credenciamento das 

instituições financeiras, uma vez que no período estabelecido no edital apenas 

o Banco do Brasil apresentou a documentação exigida. Acrescenta ainda que a 

Caixa Econômica Federal apresentou a documentação exigida apenas no final 

do mês de maio e que, segundo o gerente, Sr. Fábio Marinho, o atraso na 

entrega dos documentos se deu em função de mudanças na gerência.   

Neste sentido, as instituições financeiras que estão credenciadas para receber 

investimentos do IPMDC são o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica 
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Federal e que atualmente compõe a carteira de investimentos do IPMDC os 

seguintes fundos: Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, Caixa 

Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP e Piatã FI Renda Fixa Previdenciário 

Crédito Privado LP. 

Continuando, apresenta a lâmina do Fundo de Investimentos BB 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS, administrado 

pelo Banco do Brasil, para apreciação e discussão pelos membros do COMIN, 

como uma opção de investimento com possibilidade de maior retorno e que se 

alia a estratégia de diversificação da carteira de investimentos do IPMDC. 

Após análise minuciosa da lâmina, incluindo análise gráfica e considerando os 

demais papéis disponíveis no mercado e análises efetuadas nas reuniões 

anteriores, os membros do COMIN decidem, por unanimidade, pela aplicação 

do valor de R$ 1.522.041,93 no fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO 

RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS. 

2) Considerações Gerais 

Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 29 de 

julho de 2014, às 10 horas. Nada mais. 

 

---------------------------------------------------              -------------------------------------------------- 
Edna Raquel R. Santos Hogemann                 Valcinea Correia de Silva                                 
Presidente                                                       Assessor Especial                                                  

 

 ---------------------------------------------------             ------------------------------------------------ 
 Débora Ribeiro Duarte Arditti                          Mariana Machado de Azevedo 
 Diretora do Dep. Pessoal    Economista 

 

----------------------------------------------------             ------------------------------------------------ 
Roberto Franco Pereira                                    Igor Hermann Scheidt de M. Reis 
Tesoureiro       Diretor Jurídico 
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Anexos:  

 

 Lâmina BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2 Títulos Públicos  


